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Anmodning om høringsuttalelse av forslag til innretning av 
havbruksfondet

Vi viser til høring av forslag til innretning på havbruksfondet av 10.12.2015.

Det står i høringsdokumentet at Næringskomiteen i sin innstilling til Meld. St. 16 (2014-2015) 

«Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» har gått inn for at 80 

prosent av vederlaget for tildeling av ny kapasitet skal tilfalle kommunal sektor, mens statens andel 

skal være 20 prosent. Havbruksfondet skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av 

vederlaget på alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet.

Miljødirektoratet har ingen kommentarer til høring på fordeling av fondet mellom kommuner og 

fylkeskommuner.

Vi registrerer imidlertid at det i høringsdokumentet ikke er knyttet kommentarer til statens andelen 

på 20 prosent. Havbruksnæringen har fremdeles store utfordringer når det gjelder blant annet rømt 

oppdrettsfisk, lakselus og andre sykdommer. Selv om det er opprettet en sammenslutning med 

obligatorisk deltakelse for alle med en tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (OURO), 

vil dette fondet ikke ha ressurser og mulighet til å iverksette annet enn enkelte utfiskingstiltak 

innenfor rammen av forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk.

Vi mener det er behov for en styrking av havbruksforvaltningen blant annet i forbindelse med tiltak, 

overvåking og tilsyn på feltene rømt oppdrettsfisk, lakselus og andre sykdommer. Miljødirektoratet 

foreslår derfor at statens andel av vederlaget på 20 prosent bør gå til å styrke 

havbruksforvaltningen.
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